FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM
Nyilvántartásbavételi szám: E-000211/2014/D001

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
A reflektív gondolkodás fejlesztése (R506)

2. A képzés besorolása
Általános képzés

3. A képzés célja
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és
rendelkezik a saját pedagógiai gyakorlatának elemzését, megértését és feltárást segítő módszerekkel,
technikákkal, az önelemzés gyakorlatával. A képzés sikeres elvégzése hozzásegíti a résztvevőt, hogy saját
szakmai fejlődéséhez hatékony eszközként tudja felhasználni a reflektív gondolodás stratégiáját.
A képzés célja ezen felül, hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével tudatosítsa a résztvevő
pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő munkájáról, feltárt nézeteinek gazdagodásáról, alakulásáról.

4. A képzés célcsoportja
Pedagógusok: tanító, tanár, óvodapedagógus, illetve egyéb más pedagógus munkakörben foglalkozatottak

5. Csoportlétszám
Minimális: 5 fő
Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő
A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
Ismeret
ismeri a reflektív gondolkodással kapcsolatos elméleteket
ismeri a mindennapi pedagógiai gyakorlat, tevékenységrendszer elemző eljárásait
ismeri a reflektív gondolkodás jelentőségét a pedagógusgondolkodás, illetve a pedagógus gyakorla
fejlesztésében
ismeri a tanulókra való reflektálást a pedagógiai folyamat eredményessége szempontjából
ismeri az önelemzés technikáit

Készség, képesség
Saját attitűdöket, nézeteket elemez a tanári szerepekkel kapcsolatosan.
Saját pedagógiai tapasztalatokat feldolgoz a tanult elemző módszerek alkalmazásával.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus vagy pszichológus szakképzettség vagy BA szintű,
pedagógiai szakterülethez tartozó végzettség.
Szakmai gyakorlat: 1év pedagógiai gyakorlat
Egyéb feltétel(ek): Amennyiben a jelentkező az elvárt iskolai végzettséggel nem rendelkezik (pl. téma iránt
érdeklődő szakember, szülő), úgy a képzésbe bekapcsolódhat, de csak látogatási igazolást kaphat.

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke
Részvétel követésének módja: részvevő által aláírt jelenléti ív.
Megengedett hiányzás: a képzés időtartamának 20 %-a.
Egyéb feltétel: -

10. A képzés formája módszerei
A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.
A képzés módszerei:
- Interaktív előadás
- Előadáshoz kapcsolódó kiscsoportos témafeldolgozás, esetleírás.
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